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CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 18706
Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de dia 26 de setembre de 2007, de cessament i nomenament de nous membres, titulars i suplents, del
Consell Escolar de les Illes Balears.
Atès que mitjançant l’ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 9 d’agost de 2007 (BOIB de 16 d’agost de 2007), es va produir el cessament i nomenament de vocals i secretari del Consell Escolar de les Illes Balears.
Atès que d’acord amb l’esmentada ordre de 9 d’agost, entre d’altres, van cessar com a membres del Consell Escolar de les Illes Balears el senyor Joan
Francesc Romero Valenzuela i el senyor Joan Martorell Trobat, que ocupaven respectivament els càrrecs de President i Vicepresident de l’esmentat Consell Escolar,
càrrecs dels quals queden cessats automàticament d’acord amb el que es disposa en el punt ‘g’ de l’apartat segon de l’article 10 de la Llei de Consells Escolars de
les Illes Balears, Decret legislatiu 112/2001, de 7 de setembre.
Atès que mitjançant l’Acord del Consell de Govern de 24 d’agost de 2007 (BOIB de 30 d’agost de 2007), es va nomenar president al senyor Pere Carrió
Villalonga i vicepresidenta a la Sra. Elvira Badia Corbella del Consell Escolar de les Illes Balears.
Atès els escrits rebuts de: la FETE-UGT, l’Ajuntament de Formentera, l’Ajuntament de Palma, el Consell Insular de Menorca, el Consell Insular d’Eivissa,
i les Cooperatives de Treball (Unió de les Illes Balears Sectorial d’Ensenyament), en relació al nomenament de nous membres del Consell Escolar de les Illes
Balears amb substitució dels anteriors membres representants de les esmentades entitats.
Atès les propostes de substitució de representants titulars i suplents que fa el president del Consell Escolar de les Illes Balears el dia 25 de setembre de 2007,
d’acord amb el que dicta el punt ‘o’ de l’apartat primer de l’article 17 del Reglament d’organització i funcionament del Consell Escolar de les Illes Balears, dict la
següent:
ORDRE
Article 1.
Cessar com a membres del Consell Escolar de les Illes Balears, les persones que tot seguit s’indiquen, agraint-los la seva col·laboració.
Grup a: Representants del professorat
En representació de FETE-UGT

BOIB
- Titular
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Francesca Font Carbonell

Grup j: Representants de l’administració local:
En representació de l’Ajuntament de Formentera
- Titular
- Suplent

Isidoro Torres Cardona
Vicenta Guijarro Martínez

En representació de l’Ajuntament de Palma
- Titular
- Suplent

Rogelio Araújo Gil
Margalida Duran Vadell

Grup k: Representants dels Consells Insulars:
En representació del Consell Insular de Menorca :
- Titular
- Suplent

Manel Martí Llufriu
Francesc Pons Morlà

En representació del Consell Insular d’Eivissa:
- Titular
- Suplent

Carolina Torres Cabañero
Miquel Costa Tur

Grup o: Representant de les cooperatives de l’ensenyament de treball associat
de les Illes Balears:
- Suplent

Sebastià Vallbona Bonet

Article 2.
Nomenar membres del Consell Escolar de les Illes Balears a les persones que
a continuació es relacionen:
Grup a: Representants del professorat
En representació de FETE-UGT
- Titular

Aina Boyero Llompart

Grup j: Representants de l’administració local:
En representació de l’Ajuntament de Formentera
- Titular
- Suplent

Sonia Cardona Ferrer
Margalida Font Aguiló

En representació de l’Ajuntament de Palma
- Titular
- Suplent

Maria Isabel González Carrasco
Cristina Martí Úbeda

Grup k: Representants dels Consells Insulars:
En representació del Consell Insular de Menorca:
- Titular
- Suplent

Joan Torres Faner
Magí Muñoz Gener

En representació del Consell Insular d’Eivissa:
- Titular
- Suplent

Marià Torres Torres
Maria Ribes Marí

Grup o: Representant de les cooperatives de l’ensenyament de treball associat
de les Illes Balears:
- Suplent

Xavier Seguí Gelabert

Article3.
La durada del seu nomenament serà la corresponent als vocals substituïts.
Disposició final.
Aquesta Ordre entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 26 de setembre de 2007
La consellera d’Educació i Cultura
Bàrbara Galmès Chicón
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Num. 18724
Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 28 de setembre de
2007 per la qual es regula l’organització del cicle formatiu
d’Educació infantil en la modalitat d’educació a distància, que
s’imparteix amb caràcter experimental a les Illes Balears durant
el curs escolar 2007-2008
La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (LOE), estableix en
l’article 5, com a principi bàsic del sistema educatiu, afavorir l’educació permanent. Així mateix indica que per garantir l’accés a la formació al llarg de la
vida, les administracions públiques han de promoure que tota la població arribi
a assolir una formació d’educació secundària postobligatòria o equivalent a fi
d’adquirir, actualitzar, completar i ampliar les seves competències per al seu
desenvolupament professional.
L’article 1 de la Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions
i de la formació professional assenyala que la Llei esmentada té com a objecte
l’ordenació d’un sistema integral de formació professional, qualificacions i
acreditació que respongui amb eficàcia i transparència a les demandes socials i
econòmiques mitjançant les diverses modalitats formatives. L’oferta de formació sostenguda amb fons públics afavorirà la formació al llarg de tota la vida,
acomodant-se a les diferents expectatives i situacions personals i professionals.
D’acord amb l’article 69 de la LOE, les administracions educatives promouran mesures que tendeixin a oferir a totes les persones l’oportunitat d’accedir als ensenyaments de formació professional. Igualment, correspon a les administracions educatives organitzar l’oferta pública d’educació a distància a fi de
donar resposta adequada a la formació permanent de les persones adultes.
L’article 21.2 del Decret 33/2001, de 23 de febrer, pel qual s’estableix
l’ordenació general dels ensenyaments de formació professional específica a les
Illes Balears preveu que la Conselleria competent en matèria d’educació pugui
ampliar l’oferta pública dels ensenyaments de formació professional específica
en la modalitat d’educació a distància, a fi de donar una resposta adequada a
determinades necessitats formatives.
Els ensenyaments del cicle formatiu Educació infantil en la modalitat d’educació a distància, que condueixen a obtenir el corresponent títol de formació
professional, formen part del conjunt d’accions formatives que capaciten per a
l’acompliment qualificat de les diverses professions, per a l’accés a la feina i a
la participació activa en la vida social, cultural i econòmica, previstes en el Títol
II de la Llei orgànica 5/2002, abans esmentat, i són un dels instruments que la
Conselleria d’Educació i Cultura posa a l’abast dels ciutadans per donar una resposta adequada a les necessitats formatives del sector.
Aquesta regulació, que té caràcter experimental, vol ser l’inici d’una de
les vies per donar resposta a les necessitats de formació permanent de la població activa de forma compatible amb la seva activitat laboral i s’ajusta al que preveu el Reial decret 1538/2006, de 15 de desembre, pel qual s’estableix la nova
ordenació general de la formació professional del sistema educatiu (BOE núm.
3, de 3 de gener).
Per això, a proposta de la Direcció General de Formació Professional i
Aprenentatge Permanent i fent ús de les facultats que m’atribueixen la Llei
4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears i la Llei 3/2003, de 26 de
març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, dict la següent
ORDRE
Capítol I
Objecte i àmbit d’aplicació
Article 1
Objecte
Aquesta Ordre té per objecte regular l’organització del cicle formatiu
d’Educació infantil en la modalitat d’educació a distància que s’imparteix, amb
caràcter experimental, a l’IES Antoni Maura de Palma durant el curs escolar
2007-2008.
Capítol II
Accés, admissió i matrícula
Article 2
Requisits d’accés
Les persones interessades a cursar mòduls d’aquesta modalitat d’ensenyament han de complir tots els requisits que figuren a continuació:
a) Trobar-se en les condicions que permeten accedir als cicles formatius
de grau superior, bé pel torn d’accés mitjançant prova o bé pel torn d’accés amb
requisits acadèmics, de conformitat amb la normativa general d’admissió als
cicles formatius.
b) Ser resident a les Illes Balears en el moment de presentar la sol·licitud.
Article 3
Sol·licituds
1. La sol·licitud d’admissió i la matrícula en el cicle esmentat en la modalitat a d’educació distància s’ha de fer per mòduls professionals.
2. La sol·licitud s’ha de formalitzar amb l’imprès oficial de sol·licitud

